
REGloNALNA lZtsA r)BRACHUNKOWA
W Ładzl

Zespół Zamiejscowy w Sieradzu

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowei w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zapolice na 2013 rok.

Skład OrzekĄący Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos

2. Barbara Polowczyk

3. Paweł Dobrzyński

przewodnicząca

członek

członek

działaląc na podstawie ań. 13 pkt 3 i ań. 19 ust. 2

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Dz. U. Nr 55, poz, 577 zpóźn. zmianami),

ustawy z dnia 7 października

(tekst jednolity z 2001 roku,

uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie z uwagą zawańą w uzasadnieniu projekt budzetu Gminy

Zapolice na 2013 rok.

uzasadnienie
\v 

Skład OrzekĄący rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Zapolice projekt

budzetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Badając powyższe

dokumenty Skład Orzekalący dokonał ich oceny i ustalił, ze projekt budzetu został

opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o finansach publicznych

z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz,1240 z poźn.zm.),

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że w projekcie budzetu

zaplanowano dotację celową dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn. ,,Zakup

samochodu bojowego dla Państwowej Strazy Pozarnej w Zduńskiej Woli" w kwocie

23.000 zł. Wskazany wydatek ujęto w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej

Strazy PożarnĄ, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
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jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie

z postanowieniami ań. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej

Strazy Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 12, poz. 68 z późn. zm.) gmina

moze uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Strazy

Pozarnej, Ań. 199 pkt 2wskazanej ustawy stanowi, iz środki finansowe uzyskane

przez Państwową Straz Pożarną z wphywów uzyskanych w trybie i na warunkach

określonych w ań. 1gb-l9d zgodnie zzawarlymi umowami lub porozumieniami przez

komendantow wojewódzkich Państwowej Strazy Pozarnej lub nadzorowanych plzez

nich komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Strazy Pozarnej - są
przychodami wojewódzkich funduszy wsparcia Państwowej Strazy Pozarnej. Skład

Orzekający A^lraca uwagę, iż mĄąc na względzie przywołane uregulowania prawne

środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na dofinansowanie zakupu

samochodu bojowego przez Powiatową Komendę Państwowej Strazy Pozarnej

winny stanowić przychody wojewódzkiego funduszu wsparcia Państwowej Strazy

Pozarnej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, vtrydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.

U. Nr 38, poz,207 z poźniejszymi zmianami) wydatek taki nalezy ująć w dziale 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy

Wojewodzkie Państwowej Strazy Pożarn€1, § 6170 Wpłaty jednostek na

państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan

inwestycyjnych.

Opinię Składu OrzekĄącego o projekcie budzetu sformułowaną w niniejszej

uchwale, organ wykonawczy jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem

budżetu Radzie, stosownie do postanowień zawańych w ań. 238 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały na podstawie ań. 20 ust, 't ustawy z dnia

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie

do pełnego składu Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi.
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